
هذه أخذنا فوائدها ؟ هذه اآلية من أشكل ما  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون )) ((قوله: 

فمن العلماء من قال  ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون )) ((يكون على أهل العلم يف قوله: 

؛ ومن العلماء  فكأن اهللا قال إن هؤالء اليهود كفار؛  هذه يف اليهود خاصة ألن اآلية يف سياق التفري عن اليهود

من لم يحكم بما أنزل اهللا و  ((" صريح يف العموم  من من قال إا أصلها يف اليهود لكنها عامة ألن لفظ "

والصحيح أا عامة ألن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب؛ ولكن هل املعىن  ، فأولئك هم الكافرون ))

؛ فمن العلماء  افرون فيما حكموا فيه أو الكافرون اخلارجون عن امللة ؟ هذه حمل خالف أيضافأولئك هم الك

اثنتان في الناس هما بهم كفر  (من قال: أولئك هم الكافرون فيما حكموا به كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

يكون املعىن هم الكافرون مبا  ؛ فعليه مع أن هذا ال خيرج من اإلسالمالطعن بالنسب والنياحة على الميت ) 

؛ ولكن األدلة  ؛ وقيل: هم الكافرون أي املوصوفون بالكفر املخرج عن امللة حكموا به فقط ال اخلارجون عن امللة

أن  :والثاين . أن يكون احلاكم عاملا حبكم اهللا :األول :دلت على أن هذا مشروط بقيود أو أنه مقيد بشروط

والرابع: أن ال يرضى حبكم  والثالث: أن جيعله بديال عن حكم اهللا . . كم حلكم اهللايكون عاملا مبخالفة هذا احل

فإن قيل: أفال ميكن إن نقول إنه خارج عن امللة ذا   فإذا متت هذه الشروط صار حينئذ خارجا عن امللة . . اهللا

الكتاب والكفر ببعضه كفر جبميعه  قلنا حىت ولو قلنا إنه خارج عن امللة ذا فإن اإلميان ببعض  كالقول األول ؟

طيب فإذا قال: إذا حكم بغري ما أنزل اهللا وهو ال  كما أن اإلميان ببعض الرسل والكفر ببعضهم كفر باجلميع .

؛ ألن من شرط احلكم بالكفر أن يكون اإلنسان عاملا به فيكيف إذا حكم بتأويل  يعلم حبكم اهللا فإنه ال يكفر

وإذا  من علماء السوء وعلماء الدولة فيكون هذا أشد عذرا هلم وأبعد من تكفري .ممن حرف الكلم عن مواضعه 

؛ قلنا هذا كفر ألن  قال: هو يعلم حكم اهللا وهو راض حبكم اهللا لكنه يرى أنه ال يصلح يف هذا الوقت مثال

لق وعلم أن حممدا الشريعة اإلسالمية باقية إىل يوم القيمة فإن الذي شرعها علم سبحانه وتعاىل مبا يصلح اخل

؛ ألنه قد يلبس  ؛ لكن جيب أن يعلم أوال خامت النبيني والبد أن تكون شريعته صاحلة لكل زمان ومكان إىل آخر

، حكام األمة اإلسالمية اآلن كثري منهم جاهل بأحكام الشريعة  على بعض احلكام وأنا أتكلم عن حكامنا اآلن

ماء السوء وقرناء السوء ويقولون هذا حيتمل التأويل حيتمل كذا حيتمل  ال يعرف عن أحكام الشريعة شيئا فيأتيه عل

؛ فيرتاءى هلم أن  كذا مث يوردون العبارة املشهور القيمة: الشريعة اإلسالمية جاءت جللب املصاحل ودفع املفاسد

بدوا له يف هذه هذا الشيء مصاحل مث يقولون للوالة جيعلوه سنة واجعلوه نظاما مع أن اإلنسان قاصر النظر قد ي

؛ فمىت علمنا إنه حرم هذا الشيء أو أوجب هذا الشيء علمنا أن النتائج  احلال أنه صاحل لكن عواقبه فاسدة

؛ وكذلك املفاسد اليت فيما حرم اهللا قد ال تكون معلومة لنا  املثمرة يف الواجب معلومة ولكنها قد تكون جمهولة لنا



، خطرية للغاية ألن من الناس من يقدم على  وهذه املسألة خطرية للغاية؛  يف احلاضر لكنها تعلم يف املستقبل

،  ، وفوضى يف اتمع ، وتضليل للعامة التكفري مع انتفاء شروطه وحيصل بذلك شر كثري: مترد على احلكام

ليا ، واسأل من سلفك من األمة ماذا حصل من اخلوارج الذين كفروا معاوية مث كفروا ع ودماء تراق بغري حد

رضي اهللا عنهما وهم يقومون الليل ويتلون القرآن وأخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أن الصحابة وهم 

الصحابة حيقر أحدهم صالته مع صالم وقراءته مع قراءم ومع ذلك حصل من شرهم ما ال يعلمه إال اهللا؛ 

مفسدة عظيمة وبقاء احلكام على غري ما أنزل ، اخلروج على األمة الشك أنه  ومن قرأ عنهم وآخر األمة كأوهلا

، إذا جرت الدماء  ؟ بأخفهما اهللا الشك أا مضرة عظيمة لكن الواجب أن يدعى أشد املفسدتني بأيش

دماء صعب جدا أن يصعب جدا إيقافه لكن إصالح احلكام رمبا يكون مع املرام واالسة واملناصحة ميكن لكن 

أقول لكم إن املسألة خطرية وإن الواجب على اإلنسان أن يدرس ما قاله أهل العلم ؛ فلهذا  حتقن بعد أن أريقت

، وكلنا  ، كلنا حنب أن تكون كلمة اهللا هي العليا واهللا تعاىل يعلم ذلك يف هذه املسألة دراسة خالية من العاطفة

كافر وهذا احلاكم كافر   حيب أن ينتشر الشرع يف األمة لكن نعلم خطورة الوضع فيما إذا قيل إن هذا احلاكم

؛ فإذا وجدنا كفرا بواحا صرحيا واضحا عندنا فيه من اهللا برهان حىت نطبق الربهان  وليس عندنا فيه من اهللا برهان

؛ أمهها  ؟ يعين لو قلنا إنه يصوغ البد من شروط على الواقع ويتبني أنه كفر فهل يصوغ لنا أن خنرج على اإلمام

اإلبل وسكاكني املطابخ وهو  اعيف؛ فأما أن خنرج عليه وليس بأيدينا إال مش زاحتهأن يكون لنا القدرة على إ

؛ هل أمر  معه دبابات والطائرات، هل يليق هذا ؟ أجيبوا يا مجاعة ؟ ال وليس من احلكمة وال من الشريعة

؛ فإذا قدرنا أن هذا  ذلكيف مكة هل أمروا أن يقاتلوا ؟ ما أمروا أن يقاتلوا ألنه ال طاقة هلم يف املسلمون وهم 

احلاكم كافر كفرا بواحا عندنا فيه من اهللا برهان كالشمس ورأيناه يسجد للصنم فهل خنرج عليه ؟ ما خنرج وحنن 

 ؛ صحيح أن لينا طرقا نستعني به على اخلري على إزاحته لكن مسألة اخلروج هذا ال جيوز إال بشروط ليس لنا قدرة

، أين القدرة اآلن عند هؤالء الذين خيرجون فئات ويف فئات مث حيصل من  إزاحتهأن يكون لدينا القدرة على  ؛

؛ مث هذه الفئات أيضا ال تتسلط على احلكومة نفسها، تتسلط على من ؟ على  الشر العظيم ما هو معلوم

؟ أم  أيش؛ فيقتلون النساء والصبيان ويدمرون البلدان حبجة  الشعب املسكني األعزل الذي ال حول له وال قوة

يريدون أن تكون كلمة اهللا هي العليا وهم يف هذا الفعل ما حصلوا على املقصود وال أمثروا وال أنتجوا إمنا كان 

؛ لذلك هذه املسألة من أخطر ما يكون يف وقتنا احلاضر جيب التثبت يف هذا األمر والتأين والنظر  الضرر العظيم

 كتبنا )) وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) (( ((وجل:  قال اهللا عزمث   باحلكمة وإذا أراد اهللا أمرا كان .

؛ والكتابة نوعان: كتابة شرعية، وكتابة قدرية كونية؛ فما تعلق باألمر و النهي اليت يفعلها املكلف فهي  أي فرضنا



وكتبنا عليهم فيها أن  ((؛ وما تتعلق باخللق والتكوين فهي كتابة قدرية، فمن األول هذه اآلية  كتابة شرعية

،  هذه كتابة قدرية )) كتب اهللا ألغلبن ورسلي إن اهللا قوي عزيز ((ومن الثاين قوله تعاىل:  النفس بالنفس ))

أي يف التوراة، والنص على التوراة  عليهم فيها )) (( واألمثلة كثرية . كتب ربكم على نفسه الرحمة )) ((

كمثل الحمار يحمل  ((يتضمن توبيخ هؤالء اليهود الذين يقولون إم يعملون بالتوراة ولكنهم ال يطبقوا 

القاتل  ،وضعنيامل؛ كلمة نفس لفظ عام يف  يعين أن من قتل نفسا قتل به أن النفس بالنفس )) (( . أسفارا ))

والدليل على هذا قول النيب صلى اهللا  عتنا على هذا أو ختتلف، األصل أا على هذاو املقتول؛ فلننظر هل شري

النفس  والنفس بالنفس ) ال يحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث الثيب الزاني (عليه وعلى آله وسلم: 

إذا األصل أن ؛  بالنفس هذا لفظ احلديث وهذا لفظ اآلية اليت حكاه اهللا عزوجل عن التوراة أن النفس بالنفس

،  ؛ يقتل به أو ال ؟ يقتل به ، شاب مسلم قتل طفال مسلما من قتل نفسا قتل ا؛ فلننظر: قتل شاب طفال

، يقتل  ؛ كافر قتل مسلما ؟ يقتل به ؛ عاقل قتل جمنونا ؟ يقتل به ؛ رجل قتل امرأة يقتل ؟ يقتل ا نفس بالنفس

، مسلم قتل   ، كافر قتل مسلما يقتل به اآلية اليت هنا تقتضي أن يقتل به، اآلية اليت معنا  ، ال إله إال اهللا به

النفس  (واحلديث  النفس بالنفس )) ((، اآلن بني أيدينا  كافرا ؟ يقتل به يا إخوان أخذنا األحكام من األدلة

ا ؟ يقتل به، سيد ، حر قتل عبد ، والد قتل ولده ؟ يقتل به، ولد قتل والده ؟ يقتل به ؟ نعم يقتل به بالنفس )

؛ يبقى اآلن ، هلم جرا كل شيء األصل فيه أن يقتل أو أن تقتل نفس بالنفس هذا األصل ؟ يقتل به قتل مملوكا

،  ؛ فإذا مل يثبت التخصيص يف مسألة ما فاألصل العموم عندنا هل هذا العموم خصص ؟ نقول نعم خصص

، ما  ؛ مسلم قتل كافرا ال يقتل به مسلما يقتل به الشك، كافر قتل  ؛ لننظر الكافر يقتل مبسلم األصل العموم

ال يقتل  (الذي أخرجه من العموم ؟ أخرجه من العموم ما ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال: 

؛ واملسلم من أولياء اهللا  ؛ والتعليل أن املسلم طاهر عبد هللا حقيقة والكافر جنس متمرد مستكرب مسلم بكافر )

؛ فإذا عندنا منقول ومعقول يف أن  والكافر من أعداء اهللا؛ واضح ؟ فكيف يكون هذا مثال هلذا أو بدال عنه

، فيقتل الرجل باألنثى يعين  هل يقتل الرجل باألنثى ؟ نعم يقتل اآلية عامة ، هذا واحد . املسلم ال يقتل بالكافر

املرأة وبه يقوم اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛ فإذا قال إنسان: الرجل أشرف من  رجل قتل امرأة يقتل

فكيف تكون املرأة كفئة للرجل  لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) (، هم الوالة  ، هم القضاة والواليات واألحكام

أو جارية من األنصار كان عليها  ، عندنا عموم وعندنا أيضا دليل خاص وهو أن فيقتل ا ؟ نقول عندنا عموم

، فقيل هلا من فعل  ، رض رأسها بني حجرين وأدركت قبل أن متوت من ذهب أو فضة فقتلها يهودي أوضاح

؛ فأخذوا اليهودي  ؛ فأشارت أن نعم يعين أنه هو الذي قتله فالن حىت ذكروا اليهودو فالن و بك هذا ؟ فالن 



،  ؛ فرض رأسه بني حجرين رينفاعرتف فأمر النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أن يرض رأسه بني حج

فإذا قال قائل: الرجل ناقص عن هذه املرأة بالدين فنقصه جعله يكون مكافئا  ؛ فهنا قتل رجل بامرأة . قصاص

، أصال ال يؤثر شيئا إذ أن املسلم إذا  ؛ ألن الدين إذا كان القاتل هو األدىن ال يؤثر شيئا قلنا هذا ال أثر له هلا ؟

؛ انون إذا قتل عاقل جمنونا أراح الناس منه ومن  إذا قتل عاقل جمنونا يقتل به ؟ نعم الكافر .قتله الكافر قتل 

، طلبنا دليال ما وجدنا دليال  ، يقتل حىت يوجد الدليل قتل والد ولده ؟ يقتل شره ؟ يقتل ؟ نعم يقتل للعموم .

الولد، الوالد  أوىل منوالتعليل بأن الوالد  ليس له إسناد مستقيم ال يقتل الوالد من ولده ) (، وحديث  صحيحا

؛ هذا  ، التعليل بأن الوالد كان سبب وجود الولد فال ينبغي أن يكون الولد سببا يف إعدامه إذا قتل ولده ال يقتل

؛ وهلذا لو  عليل بل هو تعليل ميت ما فيه حراك؛ ألنه من كان السبب يف اإلعدام ؟ الوالد، هو الذي قتل تعليل

؛ ألن قتل الوالد لولده ارتكاب شيء منهي عنه خبصوصه يف  ن قتل الوالد بالولد أوىل من قتل أجنيب بأجنيبقيل إ

، وهذه جناية ؛ فكيف يكون  ؛ ثانيا: قتل الوالد بولده من أكرب قطيعة الرحم وال تقتلوا أوالدكم )) (( القرآن

فإذا تبني أن املخصص ال يصح نقال وال يصح عقال ؛  ارتكاب هذا الوالد هذه اجلناية ومع ذلك نقول ال قصاص

،  وال من قتل والده ؟ يقتل ؟ يقتل وال إشكال ؟ نعم وجب أن يكون احلكم عاما حىت يف قتل الوالد بولده .

مملوك قتل سيدا ؟ يقتل  ، ويقتل . فال ينبغي أن يتسامح به عقوق؛ ألن قتله لوالده من أكرب ال يقتل وال إشكال

 ، يقتل به، هذا األصل والفرع مالك قتل عبده ؟ يقتل به نعم قتل سيدا يقتل به ؟ متأكدون ؟ نعم . به ؟ مملوك

 . من قتل عبده قتلناه ) (؛ وألنه جاء يف حديث عن النيب عليه الصالة والسالم:  ، يقتل لعموم النفس بالنفس

؛ إذا مل يصح  ه فقتله بعبد غريه من باب أوىلوإذا قتل احلر عبد غريه ؟ قتل به ألنه إذا قتل بعبده الذي هو ميلك

اآلن يف ختصيص هذه اآلية إال ؟ أنه ال يقتل مسلم بالكافر والباقي على عمومه ومن ادعى إخراج شيء من هذا 

، والشريعة يكمل بعضها بعضا فما عمم يف  ، هات الدليل الذي يقنع وحينئذ نقول آمنا باهللا العموم قلنا مرحبا

، انتبهوا !  صغري وكبري ؟ يقتل الصغري بالكبري والكبري بالصغري ؟ نعم مكان أخذنا به . مكان وخصص يف

؛ ألنه مرفوع عنه القلم  ، ال يقتل الصغري ال يقتل يعين لو أن صغريا قتل كبريا يعين صغريا دون البلوغ قتل كبريا ال

النفس  ((وجل:  يقول اهللا عز نه ال يقتل .؛ وكذلك يقال يف انون إذا قتل العاقل إ وألنه ليس له قصد صحيح

 ؛ واضح ؟ طيب . ، عني بعني العني بالعني يعين أن من قلع عني شخص قلعنا عينه بالنفس والعين بالعين ))

رجل قلع عني شخص ضعيف النظر والقالع نظره قوي ؟ تقلع عينه ؟ سبحان اهللا نعم تقلع عينه كما لو قتل 

  ؛ ملاذا ؟ ألن عينه ال تبصر . رجل سليم العني قلع عني شخص العوراء ؟ ال تقلع الصحيح مريضا فيقتل به .



، هذا الرجل األعور قلع عني  رجل أعور ليس له إال عني ميىن قلع عني سليم اليمىن ؟ يا مجاعة العني بالعني

، منهم  تلفون يف هذاالعلماء خم وفشطيب نالرجل السليم اليمىن وله عن األعور عني اليمىن ؟ ال تقلع، تقلع ؛ 

هذا األعور الذي ليس له إال عني ميىن قلع عني رجل  (( العين بالعين ))من قال تقلع عني األعور وأخذ بالعموم 

فإذا قال قائل: إنكم إذا قلعتم عينه الباقية صار أعمى ؟ نقول من الذي جعله  سليم العينني اليمىن عمدا فتقلع .

؛ وقال بعض العلماء إنه ال  ى نفسه حنن مل جنين عليهعل انه ؟ هو الذي جنيتعدى على هذا الرجل ويقلع عي

؛ لكن بعضهم قال  ، ال تقنع عينه ألن ذلك يؤدي إىل فوات منفعة ال يوجد هلا نظري يف البدن وهو اإلبصار تقنع

نقلع عني األعور  األعور اآلن ملا قلع عني الصحيح اليمىن وله عني ميىن نقول ال؛ أفهمتم ؟  الدية كلها ىيعط

، دية كاملة مع أن العني نصف الدية لكن هنا تلزمه الدية  لكن تلزمه الدية الكاملة عن عني الصحيح العينني

؛ وبعضهم  ، واإلبصار الكامل فيه  دية كاملة الكاملة ألن إبقاء عينه عوض عن إبصار كامل بالنسبة لألعور

ذي يظهر أن الصواب أحد أمرين: إما أن تقلع عينه ويقال أنت يقول ال ليس فيها إال نصف الدية مطلقا، وال

 ((طيب  ؛ أفهمتم ؟ . ؛ وإما أن ال تقلع يلزمه لآلخر دية كاملة فيضاعف عليه الغرم الذي جنيت على نفسك

؛ فهل املراد  وله أرنبة من العظام الرقيق ، األنف باألنف تعرفون األنف له قصبة من العظام واألنف باألنف ))

، إذا قص األنف  ، بعض العلماء يقول كل األنف العظام الرقيقة أو كل األنف ؟ بعض العلماء يقول كل األنف

، ال ميكن أن يكون أنفه بأنف إال أن يكون  ؛ بعضهم يقول ال من عند اجلبهة قصصنا أنفه من عند اجلبهة

ألنه حدا فاصال بني ويسمى هذا يسمى القطع من اجلانب اللني من األنف ألنه هو الذي ميكن االستيفاء منه 

أنه يقتص من األنف من حيث كان موضع  ، ؛ لكن القول الراجح األول ، مارن األنف وهو ما الن منه املارن

يعين الذين قالوا ال يقتص من  اجلانب السيما يف وقتنا احلاضر، الطب اآلن متقدم وال ميكن أن يكون فيه حيف

؛ نقول اآلن احلمد هللا يف وقتنا  وال يكون االقتصاص التاميه حيف يبقى العظم , فاألنف قالوا خيشى أن يكون 

؛ أليس كذلك ؟ إذا قلنا ذا فهل املعترب املساحة أو النسبة ؟ فهمتم  احلاضر الطب متقدم ميكن أن يقتص بشعرة

ين أنفه صغري إذا قلنا باملساحة الكالم ؟ النسبة أو املساحة ؟ إذا قلنا املساحة وكان اين عليه أنفه كبري واجلا

؛ فهل العربة مبساحة أو بالنسبة ؟  ، نصفه يقابل أنف الصغري الكامل ورمبا زيادة أيضا وقطعنا نصف أنف الكبري

األنف جند أن بعض الناس يكون عنده شم يشم الروائح الطيبة  ؛ واضح ؟ العربة بالنسبة . نعم إذا العربة بالنسبة

؛ كيف نقطع  ؟ نعم فهل إذا قطع الرجل الذي يشم أنف من ال يشم هل نقطع أنفه أو ال ؛ واخلبيثة وآخر ال

؛ ألن  ، متام ؛ يقطع ؟ نعم ، ما يدري هذا ما يشم لو جعلت عنده أطيب الروائح أو أخبث الروائح ما يشم

ا تدري ؟ كلنا ؟ م يا أخي ، يف أيش هذه وألن الشم ليس يف نفس اخليشوم األنف باألنف )) ((اآلية عامة 



أو آفة أو غري ذلك وهم  بحر يف انقطعت آنافهم  ناس ، ما هو هنا؛ أفهمت ؟ وهلذا يوجد ، الشم باملخ درين

األذن  واألذن باألذن )) (( . ؛ إذا األنف األشم وغريه سواءوأناس آنافهم سليمة ومع ذلك ال يشمون ، يشمون

هذه لكنه من داخل؛  ..غد .ألن السمع ليس يف نفس ال ؛ أصمةأو غري  أصمةأيضا تقطع باألذن سواء كانت 

إذا كانت أذن املقطوع ال تتحرك وأذن القاطع تتحرك هل  ، يقطع به . فإذا قطع شخص أذن آخر فإنه يقطع

، ويتحرك ؟  تقطع ، ، أذن القاطع تتحرك وأذن املقطوع ال تتحرك تقطع أذن القاطع ؟ نعم يقطع ؟ ال ما حترك

؛ وقد ذكرونا أناس حيركون آذام  ؟ على كل حال يقطعتحرك أليس كذلك تأذنه  ؛ أنا أذكر أن األذن ما تتحرك

حتريكا كبريا ما هو صغريا لكن أكثر الناس ال يستطيعون؛ أليس كذلك ؟ ألن هذه احلركة غري مقصودة والفائدة 

، الشلل يف األذن  اهللا قالوا إن الشالءمنها قليلة وإال لقلنا إن هذا مثل الشالء والسليمة على أن الفقهاء رمحهم 

؛  السن بالسن والسن بالسن )) (( ؛ ألن األنف واألذن الصورة باقية ولو كان هناك شلل . واألنف ال يؤثر

ونسينا أن نقول العني بالعني البد من اتفاقهما اليمىن باليمىن واليسرى باليسرى وكذلك يف األذن اليمىن باليمىن 

مماثال  علو قالباء هنا الشك إا بدل أو عوض فالبد أن يكون السن امل السن بالسن )) (( . واليسرى باليسرى

ثنية هذه تقلع بالرباعية ؟ ال تقلع؛ أليش ؟ لعدم االتفاق والباء   ؛ فمثال هل تقلع الثنية بالرباعية ؟لسن اجلامد

إذا قلع  بدال عن الثنية أو بالعكس .؛ ال ميكن أن تكون الرباعية  كما قلت لكم اآلن إا للعوض أو للبدل

، إذا كان اجلاين قد  نعم يقتص منه ويقدر بأيش ؟ بالنسبة بعض السن يعين كسر بعض السن هل يقتص منه ؟

؛ فإذا قال اجلاين يا مجاعة ارأفوا يب،  برد سن اين عليه حىت ذهب نصفه نربد سن اجلاين حىت يذهب نصفه

؛  رفون الربد والقص ؟ نعم، هل يطيعه ؟ ال نطيعه ألنه كما آمل اين عليه فإننا نؤملهقصوا السن بدال عن الربد، تع

 ، قلنا ال نبنجك كما أنت فعلت باين عليه نفعل بك . وهلذا لو قال لنا يف مسألة العني أو يف األذن بنجوين

،  كن القصاص فإنه جيب القصاصبالنسبة لألذن إذا أخذ بعض األذن ؟ مادام ميكن القصاص يا إخواين مادام مي

؛ لكن بقي أعضاء ما ذكرت مثل  ملا ذكر اهللا األعضاء ذكر اجلروح والجروح قصاص )) ((قال:  هو العدل .

  الجروح قصاص )) (( ؛ لكن يثبت احلكم يف هذه بأيش ؟ بالقياس على ما ذكر . اليدين والرجلني واألصابع

كلمة قصاص تقيد هذا العموم إذ أن املفهوم منها أن اجلروح قصاص ؛ لكن   كلمة اجلروح عامة تشمل كل اجلرح

؛ والفقهاء رمحهم اهللا يقولون ال ميكن القصاص يف جرح  فيما ميكن االقتصاص منه، فيما ميكن االقتصاص منه

ىت ؛ فمثال اجلرح يف الرأس ح ، واجلرح الذي ال ينتهي إىل عظم ال ميكن القصاص به إال يف جرح ينتهي إىل عظم

،  ؛ يف الفخذ كذلك ؛ اجلرح يف الساق حىت يصل إىل عظم ؟ ميكن ، ميكن أو ال ؟ ميكن يصل إىل عظم الرأس

؛ وعندي أنه يف الوقت  يف الظهر كذلك، يف األضالع كذلك؛ لكن يف البطن ؟ ال ميكن، هذا على ما سبق



؛ وإذا كان اهللا عزوجل مل يبني  بكل دقةما ميكن أن يقدروا اجلرح   ؛ ألن األطباء عندهم من احلذ احلاضر ممكن

فنقول مىت ثبت إمكان القصاص يف أي جرح يف أي موضع فإنه  الجروح قصاص )) ((موضع اجلروح بل قال: 

وهل اجلروح قصاص باملساحة أو بالنسبة ؟ انتبهوا يا مجاعة ! واهللا عندي  . الجروح قصاص )) ((واجب 

وآخر بطنه صغري هل نعترب املساحة أو ال ؟ النسبة ؟ واهللا ممكن يعين هذا ، مثال رجل بطنه كبري  إشكال فيه

نصف سنيت أو ، وسنيت أظنه   املساحة كم سنيت ؟ نصف سنيت عدل يعين مثال إنسان جرح بطنهأقرب إىل ال

  يؤثر شيئا؛ إذا قلنا باملساحة مل ، السنيت من بطن الصيب كبري لكن اجلارح هذا بطنه ما شاء اهللا بطن بعري سنيت

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن   ((نرجوا تفسري هذه اآلية واإلشكال نعم  ؛ فالظاهر اهللا أعلم أن اجلروح بالنسبة .

بلى هي منسوخة لكن من أجل أن يرد  اإلشكال أليست التوراة منسوخة بعد نزول القرآن ؟ كنتم صادقين ))

  هم يدعون إن هذا حكم التوراة . ؤمنون بالتوراة .؛ ألم ال يؤمنون بالقرآن ي عليهم من كتام

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

باألذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك 

  . هم الظالمون ))

   وكتبنا فيها أن النفس بالنفس )) ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ما معىن كتبنا ؟  الشيخ :

  فرضنا . الطالب :

   هل تأيت بشاهد على أن الكتب مبعىن الفرض ؟ الشيخ :

الذين من قبلكم لعلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على  ((قوله تعاىل:  الطالب :

   )) تتقون

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  ((الشاهد يف قوله تعاىل:  الشيخ :

.((   

  هل ورد شرعنا مبوافقة هذا أو ال ؟ النفس بالنفس )) ((قوله:  الشيخ :

   ورد شرعنا . الطالب :

  ؛  ، احلديث مطابق لآلية متاما ال دليل ؟ورد شرعنا مبوافقته يف أي  الشيخ :

   ) ال يحل المرئ مسلم ... (قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم:  الطالب :

  أي نعم أنسيتم هذا ؟ . الشيخ :



  هل هو على عمومه ؟ النفس بالنفس )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  ورد فيه التخصيص الطالب :

  الذي يستثىن منه ؟إذا ليس على عمومه ؟ طيب ما  الشيخ :

  ؛ يعين ال يستثىن منه إال قتل املسلم للكافر فإنه ال يقتص به الطالب :

  أعندك دليل ؟  الشيخ :

  ،  متام ال يقتل مسلم بكافر ) (نعم قوله صلى اهللا عليه وسلم:  الطالب :

  وال يعلى .والتعليل ظاهر أن املسلم أعلى منزلة عند اهللا من الكافر واإلسالم يعلوا  الشيخ :

  هل تشرتط املماثلة أوال ؟ يعين اليمىن ال تقلع باليسرى ؟ العين بالعين )) ((قوله:  الشيخ :

  ؛  اليمىن ال تقلع باليسرى الطالب :

  واليسرى تقلع باليمىن ؟  الشيخ :

  ؛  ال الطالب :

  هل ميكن أن نأخذ هذا من اآلية ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

  كيف نأخذ ؟  الشيخ :

   العين بالعين )) (( الطالب :

الدالة العني بالعني فتكون التعيني يدل على أن الثاين هو األول وهذا يقتضي املماثلة وألنه جاء بالباء  الشيخ :

   البدل والبدل البد أن يكون مساويا للمبدل منه .

ح املماثلة بعني الصحيح ؟ هل تؤخذ عني األعور بعني الصحيح ؟ مبعىن لو أن األعور قلع عني الصحي الشيخ :

  ؟ قل نعم أو ال السؤال هل تؤخذ أم ال 

  تؤخذ ؛  الطالب :

  أيف هذا قصاص ؟ تؤخذ ؟ طيب  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

؛ وذاك أخذ األعور قلع عينه فبقي مبصرا ؛ يعين إذا نقول  ألنك إذا أخذت عني األعور بقي أعمى الشيخ :

  . العين بالعين )) ((تؤخذ عني األعور بعني الصحيح لعموم 



؛ وهذا  وإذا قيل: أن هذا يؤدي إىل أن يكون أعمى بعد أن كان مبصرا ؛ قلنا هو الذي جنا على نفسه الشيخ :

  ب احلنابلة أال تؤخذ عينه ولكن يدفع دية كاملة .أحد األقوال يف املسألة والقول الثاين الذي هو مذه

  األنف باألنف هل يؤخذ األنف باألنف ولو كان من فوق املارن ؟ الشيخ :

  ، املسلمني كلهم؛  حنن بني أيدينا مذهب الشيخ :

  ؛ الظاهر  الطالب :

  ما الن من األنف .، املارن  ظاهر اآلية نعم كذا ؟ أنه يؤخذ األنف باألنف ولو من فوق املارن الشيخ :

  لكن لو قال قائل: هذا ال ميكن القصاص فيه ؟  الشيخ :

  ،  إذا نقول إذا أمكن القصاص الطالب :

، املذهب اآلن .؛  ، وهذا هو الصحيح إذا أمكن القصاص فظاهر اآلية أنه يقتص حىت من فوق املارن الشيخ :

  ي إليه ويكون ممكن فيها القصاص .مه حدا ينتأنه ال يقتص إال إذا كان القطع من املارن ألن ل الشيخ :

  هل تؤخذ الثنية بالرباعية ؟ الشيخ :

  ال  الطالب :

  كيف هذا صنف صنف ؟  الشيخ :

  الباء للبدلية  الطالب :

  وأيضا السن الثاين هو السن األول ألنه جاء بالتعريف . الشيخ :

  ، يف الواجهة حىت الرباعية كلها أتعرف الثنية من الرباعية ؟ ما هي الثنية ؟  الشيخ :

  النصف   الطالب :

؛  ؛ ألما ثنيتان كل واحدة يف جانب ، الثنية ما هي بالنصف يف النصف ؟ الثنية ما هي يف النصف الشيخ :

  . طيب أعلمنا ن باللمس ؟

  

 


